
Załącznik do Uchwały  

nr XXII/390/16  

Rady Miasta Tychy  

z dnia 23 czerwca 2016r 

REGULAMIN 

 

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA 

UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA TYCHY 

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 

2) formy w jakich udziela się stypendium szkolnego,  

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), 

2) kryterium dochodowym - rozumie się przez to miesięczną wysokość dochodu  

na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 

3) kwocie zasiłku rodzinnego - rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), 

4) szkole - rozumie się przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium i ośrodek,  

o których mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. 

 

 

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

§ 3 

 

1. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku ustala się indywidualnie,  

w oparciu o art. 90d ust 1 ustawy oraz w zależności od wysokości dochodu w rodzinie 

ucznia, o którym mowa w art. 90d ust 7 ustawy. 

2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się uczniów do następujących 

grup dochodowych:  

1) Grupa A: dochód na jednego członka rodziny do 30% kryterium dochodowego, 

2) Grupa B: dochód na jednego członka rodziny powyżej 30% do 60% kryterium 

dochodowego, 

3) Grupa C: dochód na jednego członka rodziny powyżej 60% do 100% kryterium 

dochodowego. 

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się  

o stypendium do grupy dochodowej określonej w ust. 2, przedstawia się następująco: 

1) Grupa A: od 100 % kwoty zasiłku rodzinnego, 

2) Grupa B: od 90 % kwoty zasiłku rodzinnego, 

3) Grupa C: od 80 % kwoty zasiłku rodzinnego. 
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4. Wysokość stypendium szkolnego, ustalona na zasadach określonych w ust. 3, może być 

zwiększona o co najwyżej 10% zasiłku rodzinnego, za każdy warunek i okoliczność 

rodzinną, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, jednakże łącznie nie więcej niż 50 %. 

5. Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości 

dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Tychów oraz wysokości 

środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Tychy. 

 

 

FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNE 
 

§ 4 

 

Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku z następujących form: 

1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole  

w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 

poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, 

zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach 

poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie 

kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, 

wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach 

teatralnych lub projekcjach filmowych. 

2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na pomoc rzeczową  

o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, 

słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy 

realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium,  

a także na zakup: 

1) zeszytów, przyborów szkolnych, 

2) plecaka szkolnego – tornistra, 

3) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego, 

4) kalkulatora, 

5) innego rodzaju pomocy edukacyjnych. 

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz 

wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie. 

 

 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

§ 5 

 

1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi w sytuacji określonej w art. 90d ust.1 

ustawy. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do Dyrektora Miejskiego 

Centrum Oświaty w Tychach. 
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3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać: 

1) w przypadku uczniów szkół w terminie od 1 września danego roku szkolnego,  

2) w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie od 1 października danego roku 

szkolnego,  

do dnia określonego odpowiednio w art. 90n ust. 6 ustawy. 

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność przyznania 

stypendium szkolnego. 

5. We wniosku o przyznanie stypendium szkolnego uczeń powinien wskazać pożądaną 

formę pomocy. 

6. Stypendium szkolne, przyznane w formie świadczenia pieniężnego, o którym mowa  

w art. 90d ust. 5 ustawy, wypłacone będzie przelewem, na wskazany we wniosku 

rachunek bankowy lub w kasie wskazanej w decyzji o przyznaniu stypendium. Terminy 

wypłat określone będą w decyzji o przyznaniu stypendium. 

7. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu 

wypłacane będzie na podstawie przedstawienia dokumentu finansowego potwierdzającego 

fakt poniesienia wydatków na te cele. Za dokument finansowy rozumie się: imienną 

fakturę VAT, imienny dowód wpłaty oraz imienny rachunek. Refundacja wypłacana 

będzie przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub w kasie wskazanej  

w decyzji o przyznaniu stypendium.  

 

 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

§ 6 

 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w sytuacji określonej w art. 90e ust. 1 

ustawy. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. 

3. We wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego uczeń powinien wskazać uzasadnienie  

i pożądaną formę pomocy. 

4. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi otrzymanie zasiłku szkolnego są  

w szczególności: 

1) klęski żywiołowe i inne zdarzenia powodujące pogorszenie warunków 

egzystencjalnych ucznia i jego rodziny, 

2) zgon członka - żywiciela rodziny, 

3) utrata pracy ze stażem, co najmniej pięcioletnim. 

5. Zapisy § 5 pkt. 6 - 7 mają odpowiednie zastosowanie do przyznanych form zasiłku 

szkolnego. 

6. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać do Dyrektora Miejskiego 

Centrum Oświaty w Tychach. 

7. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie. 

 


